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Projektowanie systemu w 
wpółpracy z jego użytkownikami.  

W ścisłej współpracy z użytkownikami naszych
produktów, przełożyliśmy ich wieloletnie 
doświadczenie na nasz specjalny i funkcjonalny 
design. Dzięki temu spełnia nasz szeroki asortyment
do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów wymogi 
najbardziej wymagających klientów.

  

 

Jednym z najważniejszych punktów podczas 
projektowania naszego sprzętu było 
wyeliminowanie możliwości uszkodzenia lakieru
danego pojazdu. Z tego powodu zostały nasze 
szczotki wyposażone w gumową ramke. Oprócz
tego poświęciliśmy zarówno podczas projektowania
jak i produkcji, szczególną uwagę na ergonomię 
naszego sprzętu. Dzięki temu można codziennie 
używać Vikan Transport System®.  

 

Projektowane i produkowane w Dani

Vikan A/S 
Skive w 1898 roku. W naszej ponad 100 letniej historii,
wyspecjalizowaliśmy się w tworzeniu sprzętu jak i 
systemu do utrzymania czystości.
Dziś, nasz asortyment sprzętu do utrzymania czystości,
jest najbogatszym na całym rynku i produkty Vikan
sprzedawane są na całym świecie.
  

Jedyny pełny asortyment ze sprzętem czyszczącym
do warsztatów i pielęgnacji pojazdów wszelkiego
rodzaju.

Odpowiedni sprzęt czyszczący jest zawsze ważny,
jeżeli chcemy wykonać nasze zadanie dokładnie i
szybko.
W warsztatach i pielęgnacji pojazdów nie jest 
inaczej. Z tego powodu powstał Vikan Transport
System®. 
 

Bogaty asortyment czyszczącego sprzętu o 
długiej żywotności jak i zarazem 
konkurencyjności
na rynku pod względem jakości jak i ceny, 
Vikan otwiera nową erę efektywnej i gospodarnej
pracy w warsztatach i pielęgnacji pojazdów. 

Każdy pojedyńczy element tego systemu został 
stworzony z myślą o profesjonalistach swojego 
fachu jak i w współpracy z nimi podczas 
projektowania VTS.
Z asortymentem który zawiera ponad 70 różnych
narzędzi, umożliwia Vikan Transport System® 
wykonanie danego zadania w najkrótszym czasie
jak i najlepszymi wynikami.

Skorzystajcie z naszego bogatego asortymentu
wysokiej jakości sprzętu o atrakcyjnym, 
nowoczesnym i funkcjonalnym designie do
czyszczenia i pielęgnacji:
Autokarów, Autobusów, Ciężarówek, Pociągów,
Samolotów i Samochodów. 
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KODEKS

Etyczne wartości Vikan, mają zapewniać, że Vikan i jego
dystrybutorzy zachowują międzynarodowe normy 
praw człowieka,bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony
środowika. Każdy dostawca Vikan jest zatem 
zobowiązany trzymania się tego kodeksu.

 

Certyfikacja - ISO 9001
Vikan A/S posiada system zarządzania jakością, który
zapewnia że wszystkie wytworzone produkty przez
przedsiębiorstwo spełniają wymogi jakości. 

 

 

ISO 14001

swoich klientów, że wszystkie produkty produkowane
są ekologicznie i chronią nasze środowisko.

Export wynosi 85% i tak jak wcześniej, cała produkcja
sprzętu Vikan odbywa się w Danii - z wyjątkiem 
materiałów, które produkowane są w Szwecji. To są
idealne warunki nie tylko do zachowania najwyższej
jakości, ale również  bezpieczeństwa przesyłki jak i 
dobrej obsługi klienta. 

 

Więcej informacji na stronie www.vikan.pl
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Szczotki z przelotem wody do kiji



524752

475552

526952

526852

475752

475052
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Produkt 
Nr.

Rodzaj 
włosia

Rozmiar mm 
(WxSzxGr)

Długość 
włosia mm Materiał °C Opis

Szczotki z przelotem wody

526852 Miękkie 150x240x110 50 PP/PBT 50 Lekko obrotowa główka szczotki i skośnie nastawione
włosie umożliwia efektywne czyszczenie ciężko 
dostępnych miejsc. Gumowa ramka chroni mytą
powierzchnie przed uszkodzeniem.   

 

Bürsten mit Wasserdurchlauf

524752 Miękkie 115x250x150 50 PP/PBT 50 Specjalny kształt szczotki zapewnia stały kontakt z
powierzchnią, w szczególności na wysoko polożonych 
powierzchniach. Gumowa ramka chroni mytą
powierzchnie przed uszkodzeniem.

526952 Miękkie 135x210x100 50 PP/PBT 50 Ta uniwersalna krótka szczotka jest bardzo efektywna
ze względu na bardzo gęste ułożenie włosia. Gumowa 
ramka chroni mytą powierzchnie przed uszkodzeniem.  

475552 Miękkie 135x260x100 50 PP/PBT 50 Ta efektywna szczotka nadająca się do każdej 
powierzchni jest bardzo efektywna ze względu na
bardzo gęste ułożenie włosia. Gumowa ramka chroni
 mytą powierzchnie przed uszkodzeniem.  

475752 Miękkie 135x360x100 50 PP/PBT 50 Ta długa, efektywna i nadająca się na każdą 
powierzchnie szczotka zwiększa wydajność przy 
dużych powierzchniach i jest bardzo efektywna ze
względu na bardzo gęste ułożenie włosia. Gumowa
ramka chroni mytą powierzchnie przed uszkodzeniem.   

 

475052 Miękkie 80x150x65 45 PP/PBT 50 Idealna do mniejszych zadań.
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Szczotki ręczne



525452

524652

522252

525252

522752
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Produkt 
Nr.

Rodzaj 
włosia

Wymiary 
mm (WxSzxDł)

Długość 
włosia mm Materiał °C Opis

Ergonomiczna szczotka ręczna

524652 Miękkie 320x110x95 45 PP/PBT 50 Dzięki ergonomicznemu kształtu, szczotka
ta jest wygodna, efektywna i prosta w użyciu
na każdej powierzchni. Gumowa ramka
chroni obiekt myty przed uszkodzeniami. 

Szczotki ręczne z przelotem wody

525452 Miękkie 380x50x115 45 PP/PBT 50 Szczotka ręczna z pzepływem wody z 
złączką Gerdana/Hozelock i z możliwością 
użycia Soapstick. Idealna do mniejszych 
zadań.  

Szczotki ręczne

525252 Miękkie 320x70x125 45 PP/PBT 50 Wszechstronna szczotka z gumową ramką
która chroni powierzchnie mytą przed 
uszkodzeniem. Idealna do mycia małych 
powierzchni i felg. 

522252 Miękkie 430x70x65 45 PP/PBT 50 Szczotka ręczna z długą rączką do 
ogólnego użytku.

522752 Miękkie 280x100x60 45 PP/PBT 50 Szczotka ręczna z krótką rączką do 
ogólnego użytku.
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Szczotki do felg
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545252

525352

525052

525152

Produkt 
Nr.

Rodzaj 
włosia

Wymiary
mm (WxSzxGł)

Długość 
włosia mm Material °C Opis

Felgenbürsten

525152 Twarde 325xø48 - PP/nylon 100 Szczotka do felg ze specjalnym włosiem. 
Idealnie nadaje się do czyszczenia mocnego 
zabrudzenia na chromowanych felgach.

525352 Twarde 325x170x65 40 PP/PBT 100 Szczotka do felg ze specjalnym włosiem. 
Idealnie nadaje się do czyszczenia mocnego 
zabrudzenia na aluminiowych felgach. 
Specjalny kształt ułatwia prace.

525052 Miękkie 325x170x65 40 PP/Natur-
fasern

60 Szczotka z naturalnego włosia do felg 
aluminiowych. Minimalne chlapanie i jest
delikatna do felg. Specjalny kształt ułatwia 
prace. 

545252 Miękkie 230x150x110 50 PP/PBT 100 Duża szczotka do felg z przelotem wody
ułatwia mycie felg w ciężarówkach i 
autobusach. 
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Produkty do czyszczenia szyb



473752

707852

707952

552552

550052

707752

473352

473952

473552473852
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Produkt Nr. Wymiary
mm (WxSzxGł) Materiał °C Opis

Wipe -n-shine

707752 50x250x210 POM/Gummi 100 Wipe-n-shine idealnie nadaje się do usuwania wody z
dużych powierzchni. Miękka guma chroni lakier, szyby 
i nie zostawia śladów wody. Pasują do wszystkich kiji
Vikan, przez co można stosować je do autobusów, 
ciężarówek, pociągów itp. 

707852 50x350x210 POM/Gummi 100

707952 50x450x210 POM/Gummi 100

Myjka do okien

473352 700x200x90 PP/aluminium 70 Idealny do mycia szyb. Połączenie gąbki, siatki na 
owady i ściągacza do wody. 

473552 1000x200x90 PP/aluminium 70 Idealny do mycia szyb. Połączenie gąbki, siatki na 
owady i ściągacza do wody. 

473752 500x200x90 PP 70 Idealny do mycia szyb. Połączenie gąbki, siatki na 
owady i ściągacza do wody. 

473952 740x200x90 PP/aluminium 70 Idealny do mycia szyb. Połączenie gąbki, siatki na 
owady i ściągacza do wody. Kij teleskopowy czynni
ją idealną do busów i ciężarówek. 

473852 45x200x75 PP 70 Wymienna główka do 473352, 473552,473752 i 473952.

pad nylonowy i stelarz do pada

550052 120x230x95 PP 121 Bezproblemowo usuwa owady i inny ciężki brud 
z szyb. Do użycia z białym padem 552552.

552552 23x245x125 Nylon 100 Pad do użycia ze stalarzem do padów 550052.
Do użycia tylko na szybie.
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Kije z przelotem wody



299252Q
299252

297352Q
297352 299752

299752Q

299152Q

299552Q

299152

297152
297152Q
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Produkt Nr. Wymiary mm Materiał °C Opis

Kije ergonomiczne z przelotem wody

299152 ø31x1540 Aluminium/PP 50 Kij ergonomiczne z przelotem wody, izolowaną rączką i 
szybkozłączką ½”  . 

299152Q ø31x1540 Aluminium/PP 50 Kij ergonomiczne z przelotem wody, izolowaną rączką i 
szybkozłączką ½”  . 

299252 ø31x1020 Aluminium/PP 50 Kij ergonomiczne z przelotem wody, izolowaną rączką i 
szybkozłączką ½”  . 

299252Q ø31x1020 Aluminium/PP 50 Kij ergonomiczne z przelotem wody, izolowaną rączką i 
szybkozłączką ½”  . 

299752 ø31x1900 Aluminium/PP 50 Kij ergonomiczne z przelotem wody, izolowaną rączką i 
szybkozłączką ½”  . 

299752Q ø31x1900 Aluminium/PP 50 Kij ergonomiczne z przelotem wody, izolowaną rączką i 
szybkozłączką ½”  . 

Kije ergonomiczne z przelotem wody z rączką ON/OFF

299552Q ø31x1630 Aluminium/PP 50 Kij ergonomiczne z przelotem wody, izolowaną rączką i 
szybkozłączką ½”  . Włącznik ON/OFF

Teleskopowe kije ergonomiczne z przelotem wody

297152 ø34x1000-1600 Aluminium/PP 50 Kij teleskopowy z przelotem wody, izolowaną rączką i 
szybkozłączką ½”  . 

297152Q ø34x1000-1600 Aluminium/PP 50 Kij teleskopowy z przelotem wody, izolowaną rączką i 
szybkozłączką ½”  . 

297352 ø34x1600-2900 Aluminium/PP 50 Kij teleskopowy z przelotem wody, izolowaną rączką i 
szybkozłączką ½”  . 

297352Q ø34x1590-2880 Aluminium/PP 50 Kij teleskopowy z przelotem wody, izolowaną rączką i 
szybkozłączką ½”  . 

*Europrofil (Hozelock, Gardena) do kiji, patrz strona 25.
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Kije bez przelotu wody
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535252-1500

292513552
292515552

293752

297552

535252-300

Produkt Nr. Wymiary mm Materiał °C Opis

Teleskopowe kije ergonomiczne

297552 ø34x1630-2750 Aluminium/PP 50 Ergonomiczny kij teleskopowy z rączką przyjazną dla
dłoni.

Kije ergonomiczne

293752 ø31x1500 Aluminium/PP 50 Ergonomiczny kij z rączką przyjazną dla
dłoni.

Kije drewniane

292513552 ø31x1440 Drewno/PP 60 Kij drewniany z solidną rączką i gwintem.

292515552 ø31x1550 Drewno/PP 60 Kij drewniany z solidną rączką i gwintem.

Kije giętkie

535252-1500 ø15x1500 Stal/PP 121 Kij giętki z stali nierdzewnej do szczotek do rur*.

535252-300 ø20x300 Stal/PP 100 Krótki, giętki kij. Może być używany z szczotkami do rur* do
mycia felg. 

*patrz szczotki do rur,  strona 27.
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Miotły



17

311752

310852

310652

311552

Produkt 
Nr.

Rodzaj 
włosia

Wymiary
mm (WxSzxGł)

Długość 
włosia mm

Materiał °C Opis

Werkstattbesen

311552 Twarda 150x440x80 65 Drewno, PVC 60 Drewniana miotła warsztatowa z gwintem 
przymocowanym na śruby. Posiada ona włosie
z PVC które idealnie nadaje się do zamiatania
mokrych i olejowatych odpadów.

311752 Twarda 145x670x70 65 Drewno, PVC 60

310652 Miękka 120x320x60 55 PP, PBT 100 Miotła z miękkim włosiem do zamiatania
podłóg np. w garażu lub we wnętrzu 
sutobusów itp.

310852 Twarda 125x430x65 60 PP, PVC 60 Miotła ta jest zrobiona z polypropylenu 
co czyni ją odporną na wysoką temperature
i wszelkiego rodzaju chemie. Nadaje się do 
zamiatania mokrych i olejowatych odpadów w
pomieszczeniach warsztatowych 
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Produkty z mikrowłókna
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709252

709152

709052

521152

Produkt Nr. Wymiary 
mm (WxSzxGł) Materiał °C Opis

Gąbka z mikrowłókna

709052 50x180x120 Polyester/Polyamid, 
Mikrofaser 

60 Gąbka ta idealnie nadaje sie do użycia na mokrej, 
wilgotnej lub suchej powieszchni na zewnątrz lub 
wewnątrz. Świetnie nadaje się do nakłądania lub 
ściągania politury.

Ściereczki z mikrowłókna

709152 320x380 Polyester/Polyamid, 
Mikrofaser

60 Uniwersalna szmatka do czyszczenia twardych 
powierzchni np. do kokpitów samochodowych.
Sucha przyciąga nawet najmniejszy brud. Wilgotna 
usuwa brud i tłuste substancje. 

709252 400x400 Polyester/Polyamid, 
Mikrofaser

60 Szmatka ta idealnie nadaje się do polerowania okien 
i większości błyszczących materiałów. Lekko nawilżyć i
zacząć polerować wybraną powierzchnie. 

Box VTS

521152 200x160x50 Polyester/Polyamid, 
Mikrofaser

60 VTS Box skłąda się z - 1 uniwersalna ściereczka, 
1 ściereczka do polerowania, 1 spryskiwacz wodny.
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Zestawy pędzli



556452

556152

556352

556252

556052
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Produkt 
Nr.

Rodzaj 
włosia

Wymiary
mm (WxSzxGł)

Długość 
włosia mm Materiał °C Opis

Zestaw pędzli

556052 Miękkie 260x100x10 - PP/
PBT,PPN

80 Idealnie nadaje się do mniejszych robót 
malarskich lub do zmiatania kurzu z kątów. 

556152 Miękkie 280x130x25 - Drewno/
Hairmix

60 Nadaje się do pielęgnacji drewna i do 
mniejszych prac malarskich.

556252 Miękkie 232x7x42 - Drewno/
włos koński

60 Idealnie się do mniejszych poprawek 
lakierniczych.

556352 Miękkie 310x165x30 - Drewno/
Hairmix

60 Nadaje się do pielęgnacji drewna i do 
mniejszych prac malarskich.

556452 Miękkie 485x100x43 - PP/
PBT,PPN

80 Idealnie nadaje się do mniejszych robót 
malarskich lub do zmiatania kurzu z kątów. 
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Szufle i szczotki do odśnieżania
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561552
521552

520052

Produkt 
Nr.

Rodzaj 
włosia

Wymiary
mm (WxSzxGł)

Długość 
włosia mm Materiał °C Opis

561552 - 950x270x150 - PP -18/+70 Idealnie nadaje się do użycia w logistyce
do czyszczenia ciężarówek, ulic. W 
szczególności nadaje się do sprzątania 
materiałow niebezpiecznych, gdyż nie 
tworzy iskr. Również do odśnieżania. 
 Szczotki do odśnieżania

520052 Twarde 60x500x80 45 PP/PVC -15/+60 Szczotka do odśnieżania ze skrobaczką.
Świetnie radzi sobie nawet w najcięższych
warunkach.

521552 Twarda 105x350x65 53 PP/Hairmix -15/+60 Do usuwania lużnego śniegu.
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Pistolety wodne i złączki 



071152 070652 070952

071252

070752

071652071352070152070052071552
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Produkt Nr. Wymiary
mm (WxSzxGł) Materiał °C Opis

Pistolety wodne

071152 170x55x140 Pokryty gumą 60 Wytrzymały pistolet wodny do ciśnienia max. 25 bar.
Rączką można dopasować ciśnienie wylotu.

Złączki

070052 35x30x30 Chromowany mosiądz -30/+80 Złączka marki Nito ½” do węża o średnicy ½” .
Max. ciśnienie 25 bar. 

070152 45x30x30 Chromowany mosiądz -30/+80 Złączka marki Nito ½” do węża o średnicy ½” .
Max. ciśnienie 25 bar. 

071352 20x30x30 Chromowany mosiądz -30/+80 Złączka marki Nito ½” do węża o średnicy ¾” .
Max. ciśnienie 25 bar. 

071652 45x35x35 Chromowany mosiądz -30/+80 Złączka marki Nito ¾” do węża o średnicy ¾” .
Max. ciśnienie 25 bar. 

070652 80x45x30 Chromowany mosiądz -30/+80 Złączka marki Nito ½” do węża o średnicy ½” . Chroni wąż
przed uszkodzeniami od wyginania lub wykręcania. Z
automatyczną blokadą przelotu wody.
Max. ciśnienie 25 bar. 

070752 60x30x30 Chromowany mosiądz -30/+80 Złączka marki Nito ½” , Gardena/Hozelock. Adapter ten
pasuje pomiędzy wąż ze złączką Gardena i złączką ½”.
Max. ciśnienie 25 bar.  

070952 40x20x20 Chromowany mosiądz -30/+80 Gwint marki Nito ½” z podłączeniem typu 
Gardena/Hozelock. Max. ciśnienie 25 bar.

071252 30x25x25 Chromowany mosiądz -30/+80 Złączka marki Nito ½”. Do montażu z pistoletem wodnym.

071552 35x30x30 Chromowany mosiądz -30/+80 Złączka marki Nito ¾”. Do montażu z pistoletem wodnym.

*Kije patrz strona 13.
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Akcesoria 
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061552

631052

450052

450252

708852-40

708852-60

558552

537252-120

537252-80

631552

644052

Produkt Nr.
Rodzaj 
włosia

Wymiary
mm (WxSzxGł)

Długość 
włosia mm Materiał °C Opis

Wieszaki

061552 - 55x240x165 - PP/Gummi 100 Wszechstronny wieszak do sprzętu VHS.

Ściągacze

708852-40 -- 90x400x35 - PP/Guma 70 Cazrny ściągacz do efektywnego usuwania
wody i oleju.708852-60 -- 90x600x35 - PP/Guma 70

Rohrbürsten

537252-80 Twarda ø80x200 80 PBT/Stal 100 Szczotka do rur do czyszczenia cystern w 
połączeniu z kijem 535252-1500 jak i szczotka 
do felg w użyciu z 535252-300 (Strona 15).

537252-120 Twarda ø120x210 120 PBT/Stal 100

Szczotki do grzejników

631052 Twarda ø45x480 45 PP/PBT 100 Idealna  do czyszczenia grzejników i ciasnych
miejsc w busach, pociągach itp.

Szczotka do wnętrz

450052 Twarda 70x290x30 30 PP/PBT 100 Nadaje się do czyszczenia pokrowców.

450252 Miękka 85x300x30 45 PP/PBT 100 Usuwa kurz i lużny brud.

631552 Miękka 150x20x20 40   Włosie 
naturalne

50 Pędzel do usuwania kurzu z kokpitów.

Szufelka

558552 - 380x240x50 - Metal 100 Szufelka z metalu idealnie nadaje się do gorących
odpadów i mocnych obciążeń.

Szczoteczka do rąk

644052 Twarda 40x120x47 15 PP/PBT 100 Mocna szczoteczka do rąk.

*Siehe Stiele, Seite 15.
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